
صص ر حيث حح ى((  بالتوحيد الوحي ح يييوحى أنه )) مع إلهكم أنما إلي ييحو
مما لكن ذلك، وغي ر والزكا ة كالصل ة أخ رى أشياء إليه مم كان صل بييه جاء ما أه

ححيد وسلم عليه الله صلى حص ر التو واحححد إله إلهكم أنما((  به الوحي حح
صق لكم: متى أقول )) وإني مق مد فل التوحيييد النسان ح بشيي رائع يقييوم أن بيي
صد إذا لنه ع رفتم؟ السلم مح صته هو وجعله بالقصد الله و صه أن بد فل حيا حجيي مت ي

حه وفيما إليه حج صعه الذي بالط ريق إليه؟ يت لل ش ر نقييول: إن ولهييذا إليييه موص
نن(حعتبان:  حديث حم الله  إ نر اللححه إل إلححه ل قححال حمحح ن النححار عل ى ح

ح ر ه على  هو) الله وجه بذلك يبتغي صمن ظاه يبتغييي الله إل إله ل قال ف
م رم فإنه الله وجه بذلك صضى النار على مح صت مل النار على تح ريمه ومق صل أ صم يع
حج ب كبي ر ة صله حتو لل النار، دخوله تقتضي أو النار دخو الله إل إله ل قال صمن ك
صه يبتغي صل فلن الله وج ح ب ما يعم حض ح ريد كيف الله، حيغ صهييه ت مييا تعمييل ثييم وج

حبه؟ حض حل هل يغ صم حبه ما ع حض لدع ك يغ نعييم ل؟ أو وجهييه إلييى الوصييول عيين يصيي
لدع ك، حصيي لدع ك كييان إذا ي صهييه تبتغييي وأنييت يصيي حدل أن بييد فل وج إمييا عنييه تعيي

لقا بالنكفاف مما مطل صت إن منه بالتوبة وإ ععيي النقطيية؛ لهييذ ه انتبهييوا فيييه، وق
ح رون لنا: أنتم يقول الناس بعض لن ّفف صك صلى النبي قال وقد الصل ة تارع ك ت
الله إل إله قال: ل حم ن النار عل ى حرم الله  إن(وسلم:  عليه الله

حه بذلك يبتغي ص ر له: بل قلنا الصل ة يذك ر  ولم) الله وج صك وذك ر الصل ة ذ
لضا، الصل ة دون ما الله وجه بذلك يبتغيقوله: (  في شيء؟ أي في أي

لل بأي يمكن ل نقول ) ونحن إلييه يقييول: ل رجييل يكون أن الحوال من حا
حغي الله إل صه بذلك يبت صظ أن الله وج حف لدا، الصل ة ت رع ك على يحا حيياول صميين أب
صع أن صم والنييار، الماء بين يجمع أن حاول فقد الصل ة ت رع ك وبين ذلك بين يج

حه ر، أم ر وهذا ح ر ب العلى المثل ولله الن ظا لل لكم سأض ت ريييد كنييت لو مث
حصل أن صل أن وسيييلة بكيل وتسيعى الناس من شخص إلى ت حصي هيل إليييه ت

ححول ما تفعل لدا معصيته؟ من إليه الوصول وبين بينك ي حظيي ر بييل أبيي ميياذا تن
ب ب حح حله ي حصييل أن أجييل حمن فتفع حميين إليييه ت لل يكييون أن أجييل و حب لييك حمسييتق

ب ب فلنا أح ب أنا تقول: والله أما بالت رحي ب، صل أن أح حص ل يقول وفلن إليه أ
حش ل ب أنا فتقول: والله الط ريق هذا مع تم حح مييا الط ريق وهذا ال رجل هذا أ
لش الله شاء لل: إذا ويقول المخالف، الط ريق معه ما إليه تأتي أن أردت مث
ححيي ب أنييا قلت: واللييه اليمن الط ريق مع ايته إليييه الوصييول وأحيي ب فلن أ

اليسيي ر الط ريييق مع وماشي اليس ر الط ريق مع ط ريق؟ أي مع الله بسم
حمه هذا أح ب إني تقول: والله وأنت ّفظ ل ب وهو وأع هييذا نفسييي ميين إلي أح
مل صدق حذ ب كذ ب؟ و لذا شك ل ك لل  إ بييذلك يبتغييي الله إل إله قال: ل صمن ك



صحاشى سوف فإنه الله وجه صي يت ح ر جيياء ولهييذا صييغي ر ة، ولييو المعاصيي حصيي
حح ى(( بالتوحيد بايش؟ الية هذ ه في الوحي ييحو إلححه إلهكححم أنمححا إلي  
وجل. عز الله ) وهو) واحد
ح ب الك ريمة الية هذ ه فوائد ومن دينه على والستقامة لله الخل ص وجو

ههتعييالى: ((  قييوله ميين : الخل صالطييال ب )) والسييتقامة واحححد إلحح
))  فاستقيمحوا((

يمحوا(( ل : لالشيييخ ققي حموا) هييذا) إليححه  اسححت حقي و(إليييه) العمييل ) (اسييت
الخل ص.

هل((لقييوله:  المشيي ركين تهديييد الك ريميية الييية هييذ ه فوائييد وميين  وويحح
فيمييا ويكييون ش رع ك هو فيما يكون التهديد من النوع ) وهذا) للمشركي ن

إذا الححذي ن للمطففي ن  ويل((تعييالى:  اللييه قييال فقييد ذلييك دون هو
من يعنيي بمشيي ركين ليسيوا ) وهؤلء) يستحوفحون الناس عل ى اكتالحوا أ
صلهم حصل ل هذا عم وسيلم: علييه الليه صيلى النيبي وقيال الشي رع ك إليى يو

هل( ندف ث لم ن  وي حذ ب ح حك فك قح ضض يي هل القحوم به قل هل ثم له وي ) لححه ويحح
لضا وهذا من فل هذا وعلى الش رع ك، من ليس أي لد كل يقال: إ بهييذ ه كييان وعي

حفيد الكلمة من ي لكا يكون قد بل ش رع ك الفعل أ دونه. ما أو ش ر
من الك ريمة الية فوائد ومن ةة التوحيد أ صييي حك ل  الحذي ن((لقييوله:  للنفييس تز

حكاة يؤتحون نز مك ) ول) ال من ش حع لنك للنفس؛ تزكية التوحيد أ صط العلئييق تق
مل الله غي ر مع ل ب فيما إ حح ّفحد حي صو حبه حقيقة الله, الم لما قل وجل عز الله مع دائ

لما مل ب دائ حئه في يتق ليا الكوني قضا مل ب كما به راض حئه في يتق حعي قضييا الشيي ر
ليا حد ه ولهذا به، راض عته إذا تج صب م راء أصا صط ر، ولم شك ر س ضيي راء أصابته وإذا يب
صب ر مخ ،ط، ولم ص صس لما فهو يت حد لنفسه: أنا يقول الله مع دائ حل الله عب بييي يفعيي

صبني إن اللييه عبييد أنا شاء، ما ع رت بالسيي راء أصييا ل را فكييان شييك وإن لييي خييي
ل را فكان صب رت بالض راء أصابني صض أن يمكيين ل اللييه عبد أنا لي، خي حر أعييا

صء حضي الله قضا ب ر بالس رور اليوم علي يق صس حأ لدا ف صتاء بالسوء وغ عس ويمشي فأ
حئه مع الله مع حر ه، قضا صة يجييد الييذي هو وهذا وقد لمييا، ال راحيي حميين ولهييذا تما

من بالقدر اليمان ثم رات لما يكون النسان أ ننا دائ حئ ول قلييق فيييه ليييس مطم
حجد الولى الصدمة في ربما كان وإن حزن عزن النسان ي حلح بالتصبي ر لكن ا

ح ر صد ة نفسه تصبي حهل القدر ومشاه من المعلييوم فميين وإل الميي ر، عليييه يسيي أ
لدا ليس النسان صر ة أو حدي مث ر ل حجا صأ ّفب ر عنييدما لكنه يت صصيي حلهييا نفسييه حي ّفم صح حي و

حب ر من فالمهم فيطمئن، يص للنفييس تزكييية زكييا ة وكلييه خييي ر كلييه التوحيييد أ
لها. وتطهي ر



من الك ريمة الية هذ ه فوائد ومن إذا ولهييذا بييالخ ر ة يؤمنون ل المش ركين أ
حد قيل ّفح حج الله له: و عن حبه من صت ح رون في قال: ما عذا بالخ ر ة. عذا ب. يكف
من الك ريمة الية فوائد ومن حقييه التوحيييد إلييى يدعو بالخ ر ة اليمان أ وتحقي
بق وهذا لل وواقع، ح حمن إنسان ك صشيي ر سييوف بييأنه يييؤ فييي القياميية يييوم حيح
لع أرض صصف قا عف لجا فيها ي رى ل صص صو لتا ول حع عم حيجازى وأنه أ حله على س لل عم ك

بد سوف عاقل إنسان حع حن مع لنا ينبغي ولذلك اليوم، لهذا يست حبنا كو مع قلو
مك ر أن وجل عز الله صذ صم الساعة نت هذ ه وبين النسان بين وهل الناس، وقيا

ةت الحال لدا، ل معلوم؟ محدد وق حل أب حص ل يموت؟ ومتى مات، إذا هذا إلى ي
صلم ح ر ج قد حيع حتييه ميين النسييان يخ حجييع ول بي ع ر حم قييد إليييه، ي ف راشييه علييى ينييا

صمل حيح لتا، و ّفي حزل ول سيارته ي رك ب قد م لذا منهييا، ين مك ر فييإ صذ عنييدما أخييي يييا تيي
صتولي عفلة قلبك على تس مك ر الغ صذ ح ر الذي اليوم هذا ت صشيي ح ر أنييت فيييه حتح وسييائ

ليا الخلق حف ليا خا حر ص رل عا عغ حميييك، أحييد ول بنون ول مال عندع ك ليس أ مك ر يح صذ تيي
صته فإذا هذا ع ر مك صذ صمل فسوف ت حنييك اليييوم، لهذا تع أمهاتييك آبائييك أولدع ك إخوا

اجتميياع فييي ما اليوم، هذا في بهم؟ تجتمع متى الحيا ة في فقدتهم الذين
لذا اليوم؛ هذا في إل لحا اعمل اليوم لهذا استعد إ حتك ل صال عن ال ركيي ب يفو حكيي

صء الدنيا واجعل مقدمته في ح رع ك ورا نفسييك تجعييل ول لييك تابعة اجعلها ظه
لعا لل تنجو، حتى لها تاب حمن إنسيان فكي عؤ منه بيالخ ر ة ي ص رها إذا فيإ مك صذ سيوف تي

حل صم حل) العححاملحون فليعمل هذا  لمثل((الله:  لقول لها يع صأ اللييه ) أسيي
صعلني أن تعالى حنون الذين المتقين حمن وإياكم يج حم حلون بالخ ر ة يؤ صم لها. ويع

نعم
فاسححتغفر جححاءوك أنفسححهم ظلمحححوا إذ أنهم  ولحو (( ...:الطال ب

مما تحوابا الله لحوجدوا الرسحول لهم واستغفر الله لهم  ....) ) رحي
ةل فيك الله بارع ك : هذاالشيخ حخ فححي الححذي ن  فأمححا((تعالى:  قوله في دا

قبعحون زيغ قلحوبهم نت من) منححه تشابه ما في  ولحححو((لييه:  قييال الييذي ) إ
صد ث) أنفسهم ظلمحوا إذ أنهم لم عن ) يتح حنييين قو مي قييوله: (( بييدليل مع

صمييا ظلمحححوا إذ حل مل مضييى )) و(إذ)  صمييا للمسييتقبل؟ و (جيياءوع ك مضييى حل
ص ر الله فاستغف روا صت ال رسول) يعني لهم واستغف ع ر صف أظهيي ر لكيين لهم استغ

لما الضمار؛ مقام في لنييا والسييلم الصييل ة عليييه ال رسييول لشأن تعظي وبيا
منه ح ب ل ص ر ل وربححك  فل* رحيمححا تحوابححا اللححه لحوجدوا((  إجابة منهم أق

ح ر ه ) إلييى) بينهم شجر فيما يحكمحوك حت ى يؤمنحون يقييل: ولييم آخيي
ولغي رهييم، لهييم قلنا: هييذ ه ظلموا قال: إذا لو أنفسهم ظلموا إذا أنهم ولو

حموا، قال: إذ لكن صل من ثم ظ بعييد والسييلم الصييل ة عليييه ال رسول استغفار إ



حته من مستحيل؛ مو حته، انقطييع قييد والعمييل عمييل السييتغفار ل من ثييم بمييو إ
صه ليسوا هؤلء صق صم وليسييوا اللييه كتييا ب في أف حل أعليي حميين اللييه رسييول بحييا

ةد هل الصحابة اسييتغف ر الله رسول قال: يا ال رسول قب ر إلى جاء منهم أح
لدا لي؟ حصيبوا لما إنهم بل أب صكييت رسييول يقولييوا: يييا لم بالجد ب حأ اللييه! هل

حثنييا اللييه فادع السبل وانقطعت الموال حبييه، إلييى أنهييم مييع يغي هييم بييل جن
حوا استغاثوا صع حعو أن العباس من عم ر وطل ب الله ود لكيين وجل، عز الله يد

ّفل بد ل صد أن بييد ل باطل ذي لك حجيي لة ي ميين وهييذا والسيينة الكتييا ب فييي شييبه
حئه وجل عز الله حكمة حنه، وابتل رحمييه السلم شيخ قال كما ولكن وامتحا

حبه في الله لضييا فتيياويه وفييي والنقييل العقييل تعارض درء كتا بل أي يقيول: كيي
بل إنسان حد لل يست من باطل على سنة أو كتا ب من صحيح بدلي صل هذا فإ الييدلي

ةل حله إبطال على دلي تعييالى: اللييه الييدليل: قييول بيياطله إثبييات على ل باط
مم محح ن تنزيل خلفه م ن ول يديه بي ن م ن الباطل يأتيه  ل(( حكيحح

) نعم. ) حميد
أميية يعنييي قائييل: كيييف قال إذا بالتبليغ يؤم ر ولم إليه  أوحي...: الطال ب

.. بالتبليغ أم روا ذلك ومع إليهم يبلغ لم وسلم عليه اله صلى النبي
صمن اختلف على تنبني المسألة : هذ هالشيخ صميين النييبي هو العلماء:  هييو و

من على العلماء فجمهور ال رسول حسل من ال رسول أ ححي حأر بالشيي رع إليه أو
صل حس ص ر به وأر حم حأ صغه، أن و ّفل صب ّفبييأ ئ صميين فهييو النييبي وأما حي حبيي ر أي حن عخ ل والخبييار حأ

حليف منه يلزم ع رع إليه أوحي صمن فهو بالبل غ التك صم ر ولم بش عؤ حغييه ي بييل بتبلي
حم ر صله أن حأ لدا النباء هذا فيكون بنفسه، يفع لء أو السابقة لل رسالة تجدي إنشا

قلنييا: لو لننا الصحيح؛ هو الجمهور قاله الذي وهذا قائمة تكن لم لش ريعة
من صد صمن هو النبي إ مد ص ر سابقة ش ريعة صج حم حأ صظهم وأن الناس يبلغ أن و لييو يوق

ح ة علينا أشكل هذا هو قلنا: النبي مو حب من آدم؛ ن ملم نبي آدم فإ صك لييم ذلك ومع حم
لذا قال فإن رسول يسبقه لل قلنييا: الفائييد ة الفائييد ة؟ ما قائل: إ مصييلحة أو

ححي أنه بنفسه هو النبي هذا ليييا بش رع، إليه أو شيي ريعة فييي كييان إن أنييه ثان
عجديييد عن عبار ة فهو سابقة شيي ريعة غييي ر فييي كييان وإن الشيي ريعة، تلييك ت
من كآدم سابقة ّفيين عهد ه في الناس فإ حئ صدا ح روا لييم حبيي حثيي ولييم يختلفييوا ولييم يك

صتح صنه أبييوهم يفعلييه مييا إلييى ينظيي رون فكييانوا الدنيا عليهم حتف صعلييو دون فيف
لة صسل أن إلى حاج واحححدة أمححة الناس  كان((الله:  قال ولهذا إليهم حي ر

اللييه فبعث فاختلفوا ) يعني) ومنذري ن مبشري ن النبيي ن الله فبعث
فيمححا النححاس بيحح ن ليحكم الكتا ب معهم وأنزل((  مبش رين النبيين

من العلميياء جمهييور قييول عنييدي يت رجح )) فأنا فيه اختلفحوا صميين النييبي أ



ع رع إليه أوحي صم ر ولم بش عؤ رسييول بعييد يكيين لييم فلمييا نحن وأما بتبليغه، حي
بي وسلم عليه الله صلى الله حب ع رنا ن حته بييإبل غ مأمورين حص فييي فنحيين رسييال

حل الحقيقة حس من الحديث في جاء ولهذا الله رسول حر النبياء. ورثة العلماء أ
 نعم

هلتعالى: ((  قوله يعني فيك الله بارع ك : شيخالطال ب للمشححركي ن وويحح
عبناها )) ويل لبا؟ محذوف لفعل مصدر كونها يصح وقد مبتدأ أع ر وجو
لبا محذوف لفعل : مصدرالشيخ ةل لها هل أول وجو عع ويل هل لفظها؟ من حف

لفظها من فعل لها
فعل لها : ليسالطال ب
لذاالشيخ صدر الشيييء مصدر؟ تكون كيف : إ لل الثيياني: المصيي محييذوف لفعيي
لبا يكون منصو

الفعل عن  النيابة..: الطال ب
لبا، يكييون الفعييل عن نا ب لو حتى يستقيم : ماالشيخ فيهييا مييا هييي منصييو
منييه وهييو لكم قلت ما إل إشكال صئ أ حد حتيي عب من نكيي ر ة وهييي بهييا ا الييذي فقلنييا: إ

صصها مص مجا ج هو خ صح الوقت.  يقول: انتهى الوعيد. 
ضل((: القارئ يق ضم   يك نن قئ حن حأ يرو يف ضك حت قذ ي حل نلحح حق قبا حلحح حض حخ ضر ل

ح ق ن قفححي ا ضي حم ضحو حيحح
حن يلحو حع ضج حت يه حو مدا حل حدا حك حأن قل ب ب حذ ح ن حر قمي حل حعا ضل حل* ا حع حج حو حها   حي قفي قس حوا ض ن حر قم

حها قق ضحو حك حف حر حبا حها حو حر قفي ند حق حها حو حها قفي حت ححوا ضق قة قفححي حأ حعحح حب ضر أ
مم ح نيححا مء حأ ححوا حسحح

ح ن قلي قئ نسا نم* قلل يثحح ححو ى   حت ضسحح حلحح ى ا قء قإ حما نسحح حي ال قهحح هن حو حخححا حل يد حقححا حهححا حف حل

قض ضر ل
ح قل حيا حو قت ضئ معا قا ضحو ضو حط مهححا حأ ضر حتححا حك حل حنححا حقا ضي حت ح ن حأ قعي قئ ن ن* حطححا يه حضححا حق حف  
حع ضب مت حس ححوا حم ق ن قفي حس ضي حم ضحو حح ى حي ضو حأ لل قفي حو مء يكحح حما حهححا حسحح حر ضم ننححا حأ ني حز حو

حء حما نس حيا ال ضن بد حح ال قبي حصا حم مظا قب ضف قح حك حو قل ير حذ قدي ضق قز حت قزي حع ضل قم ا قلي حع ضل ) ) ا
تبييارع ك اللييه قييال ال رجيييم الشيطان من العليم السميع بالله : أعوذالشيخ

نن((وتعييالى:  هر لهحم الصحالحات وعملححوا آمنححوا الحذي ن  إ غيحر أجح
ممييا) ممنحون صل ص ر )  صكيي صة ذ مييين المشيي ركين عقوبيي من المييؤمنين؛ ثييوا ب ب اللييه ل

حني، الكتا ب هذا أنزل تعالى النسيان ليكيون كيذلك؛ المي ر كيان وإنمييا مثا
ل را حئ ّفبه إلى سا منه وال رجاء، الخوف بين ر خاف، المكذبين عقوبة سمع إذا فإ

صجا، المؤمنين ثوا ب سمع وإذا ل را يكون أن للنسان ينبغي وهكذا ر إلى سائ
كانحوا  إنهم((تعييالى:  قييال كمييا وال رجيياء الخييوف بييين وجييل عييز الله

يعحون قر مبا ويدعحوننا الخيرات في يسا مبا رغ بعييض فييي ) ولكيين) وره
حلييي ب المصييلحة ميين يكون قد الحيان تغلييي ب المصييلحة حميين أو ال رجيياء تغ
مدت فإذا الخوف صت ّفليي ب المعصييية في النسان رغبة اش صغ حي الخييوف جييان ب صفل



حدع حتى ّفليي ب العبيياد ة النسان فعل وإذا عنها، ي رت صغ حي وهييو ال رجيياء جييان ب صفل
حل حبو لضا وكذلك لها، وتعالى تبارع ك الله ق أن الميي رض حييال فييي له ينبغي أي
صع حج صن وأن وتعالى سبحانه الله إلى ي ر حس عح الحييديث فييي جاء كما به الظن حي

ن ن  ل( حت نل أحدكم يمحو وتعييالى، ) بييارع ك بربححه الظحح ن يحسحح ن وهحححو إ
بييين تعالى الله ) جمع) الصالحات وعملحوا آمنحوا الذي ن  إن((يقول: 
الصالحات) (عملوا (آمنوا) العقيد ة والسلم اليمان بين والعمل العقيد ة
عون كما وهذا السلم ص ر ل را الق رآن في يقع ت حفييي ل وحد ه فاليمان كثي بييل يك

لل حمن بد ل صل حتى صالح عم حص حنييوا) فييالم راد جيياءت وكلمييا الثوا ب، يح صم (آ
حنوا صم صنها التي الستة الصول من به اليمان يج ب بما آ مي الله صلى ال رسول ب
بححالله تححؤم ن أن  اليمان(قييال:  حييين لجب ريييل وسلم آله وعلى عليه

قم ن الخححر واليحححوم ورسححله وكتبححه وملئكته ضؤ خيححره بالقححدر وتحح
من  وذلك) وشره صمل اليمان ل ح ر ه الق رآن في المج ّفسيي حصيييل يف السيينة؛ تف

منه صد ل ل أمييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول حمن الله بكتا ب أعلم أح
من )) فمعليييوم الصححالحات وعملحححواقيييوله: ((  ةف الصيييالحات أ وصييي
لف العمييال هييي فمييا الصييالحات التقييدي ر: العمييال محييذوف لموصييو
صعت ما الصالحات العمال الصالحات؟ للييه شيي رطين: الول: الخل ص جم

وسلم، آله وعلى عليه الله صلى الله ل رسول والثاني: المتابعة وجل، عز
لل حك لل ف صم ةد وهو بصالح ليس فإنه ش رع ك فيه ع الله لقول صاحبه على م ردو

حن ى  أنا(القدسي:  الحديث في تعالى ضرك عحح ن الشركاء أغ حمحح ن الشحح
مل عمل يته غير ي معي فيه أشرك عم حكه ترك ضر قش ل أيضييا  وكذلك) و

ّفتباع من بد بي فالعمل ال رسول ا حع فيه؛ النسان أخلص وإن مقبول غي ر البد
حل  م ن(وسلم:  عليه الله صلى النبي لقول قم مل ع يرنا عليه ليس عم أم
دد فهحو لذا) ر ممن أن بد ل الصالحات العمال  إ صض وهمييا: الخل ص شيئين تت

أجححر  لهم(( وسلم، آله وعلى عليه الله صلى الله ل رسول والمتابعة لله
نقييول: ممنون) قد غي ر أج ر (لهم (إن)، خب ر الجملة ) هذ ه) ممنحون غير

من ح رهييم ل لهييم أي الحصيي ر علييى يييدل الجييار تقديم إ أو المكييذبين حميين لغي
ة ر) أي الفاسقين عج " مقطييوع المفس ر: " غي ر ممنون) يقول (غي ر ثوا ب (أ

يقهم  ولهم((تعالى:  قال كما دائم هو بل ييا بكححرة فيهححا رز )) وعشحح
لن ممنون) غي ر وقيل: (غي ر عونه أي به ممنو صط منة بل يع حمييل وهييذا حم وإذا محت

لل كان حم لعييا؛ المعنيييين بالية الم راد كان الول المعنى ينافي ول محت إذ جمي
لص كييان وهييي: إذا مهمة الحديث في وكذلك التفسي ر في قاعد ة لدينا صنيي ال

حل حم حدهما ينافي ل معنيين يحت من الخي ر أح صمييل النيص فييإ لعيا؛ عليهميا حيح جمي



من وذلك صلييم وتعالى سبحانه الله ل حلييه مييا يع حم حمييه يحت ال رسييول وكييذلك كل
مما وسلم آله وعلى عليه الله صلى عم فل ّفين صلي صع ص ب الحتمييالين أحييد حي صجيي أن و
لل يكون حم حدهما كان إذا لكن لهما، شا صجح أح منه الخ ر حمن أر صبييع فييإ مت الرجييح حي
حم ولهذا مد صق حي هو تعلمون كما والتأويل النص تأويل على النص ظاه ر نقول: 
ّفتباع لذا الم رجييوح، المعنى ا مقطييوع غييي ر ممنييون) أي: ثييوا ب أجيي ر (لهييم إ

لن غي ر وثوا ب به.  ممنو
لهييؤلء محمييد يييا ) (قييل) أي) لتكفححرون أئنكم  قل((تعالى:  قال ثم

حبين ّفذ يعنييي: التق رييي ر بمعنييى اسييتفهام هذ ه لتكف رون) الجملة (أئنكم المك
منكم حف رون إ عك صت لضييا و(لتكفيي رون) للتوكيييد و(إن) للتوكيد ل من وذلييك أي اللم ل

حمها (إن) أو خب ر في الواقعة ّفخ ر اس صؤ حن الم أئنكييم) هييذا (قييل للتوكيييد، تكو
حمها والكيياف الخييب ر وت رفييع المبتييدأ فييي(إن) تنصيي ب إع رابهييا وجمليية اسيي

ح رها، فاسييتمع: يقييول: " بتحقيييق القيي راءات حيييث حميين أما (لتكف رون) خب
حلها الثانية الهمز ة حقها وتسهي منكيم) تسيهيلها أن " تحقي حئ صأ تقيول: أن تقول: (

علهاحي(أ ّفه حكم) س ل ر من حم عجهيها بينهما ألف " وإدخال بس رعة بها ت الولى وبين بو
متحقيق الوجهان؟ هما " (بوجهيها) ما عل والتسهيل، ال حخ لفا أد علييى بينهمييا أل

حت تكون الق راءتين منكييم) هييذا اللف أربعة: إدخال الق راءا حئ صءا فييي تقول: (
منكم) هذا التحقيق حي صءا لذا بالتسهيل، ( ةق إ حنها بألف وتسهيل تحقي اثنييين وبييدو

يييومين) فييي الرض خلييق بالييذي (لتكفيي رون ق راءات أربع بأربع اثنين في
حدونه أي به تكف رون صح ح رون تج حب عك من عبييادته؛ عيين وتسييت ملييه الكفيي ر ل حر ك يييدو

اسييتكبار وإمييا جحييد شيئين: إما على يدور الكف ر لهما انتبهوا شيئين على
لل مل بالستكبار بايش؟ كف ر إنما الشيطان فمث ر ر فهو وإ حق اللييه وبعز ة بالله حم

منييه اللييه وبقييدر ة حل اسييتكب ر، لك صميين ف رعييون وآ بييايش كفيي روا شييابههم و
حر بيالجحود، ح ر فمييدا عحييد الم ريين هييذين عليى كلييه الكفيي صج السيتكبار، أو ال

صد جحييدوا لنهييم المعنيين؛ )) يشمل لتكفرونفقوله: ((  عييز اللييه توحييي
ح روا وجل حته عن واستكب )) لييم يحححومي ن في الرض خلق بالذ ي((  عباد

لل أتيى بل يقل: بالله ن بفعي لل وعل جيل أفعياله م ععي حدر ل حف هيذ ه علييه تقي
حن الصنام، ةة هو الصنام عليه تقدر ل الذي بالفعل والتيا فييي للحجيية إقام

ح رون أي الوقت نفس حفيي من مييع بهييذا تك حلييه ل أصيينامكم أ  لتكفرون(( تفع
بن والثنييين المفس ر: الحد )) قال يحومي ن في الرض خلق بالذ ي " ل

صأ يوم أول صد صحييد الخلييق فيييه الله ابت مدا لححه وتجعلحون((  ال )) الييواو أنححدا
ل يعنييي الصلة على (تكف رون) ل على و(تجعلون) معطوفة عطف ح رف
صلق)، على صخ مدا له وتجعلحون" ((  ( بد " (أنييدادا) جمييع )) شيي ركاء أنححدا حنيي



لد يقال: هذا والمماثل المساوي هو الصل في والند ةل أي هييذا حنيي لييه مماثيي
ة ر حدونهم الييذين الشيي ركاء هنييا بهم والم راد له، ونظي حدون كمييا يعبيي اللييه يعبيي

من والعج ب حههم حمن المش ركين هؤلء أ صف ّف ربونييا نعبييدهم يقولون: إنما س ليق
من الله؟ إلى وتقولون: يق ربونا الله مع تعبدونهم الله، إلى ري الله إ حنيي عيين غ
حدكم ل وهذا هذا لدا. إل الله من يزي بع
ثييم الضييمي ر دون الشييار ة باسييم )) (ذلك) أتييى العالمي ن ر ب ذلك(( 

صلها صر ة جع ععد إشا متعلييية والتفخيييم للتعظيم حب من وال ة ة هنييا البعييد ل إلييى إشييار
اسييتقام العييالمين ر ب قييال: هييو العييالمين) لييو ر ب (ذلك العالي المكان
لل ما يحصل لم لكن الكلم حد لل ما ثم التعظيم حمن الشار ة عليه ت حد عليييه ييي
بو من البعد صيغة حل حع يقييل: هييو )) ولم الكتا ب * ذلك الم((  ذلك نظي ر ال

ل ة الكتا ب هذا ول الكتا ب )) العححالمي ن ر ب ذلك((  ذك رنييا، مييا إلى إشار
حلق بييل حقصور التفسي ر هذا المفس ر: (مالك) وفي قال حلييك نقييول: خييا وما

ّفب ر؛ صد من وم علق هي ال ربوبية ل علك الخ حم في صار قلنا: مالك فإذا والتدبي ر والي
حقهم العالمين) أي ر ب (ذلك حقصور، هذا ّفب ر ومييالكهم خال صد أمييورهم, " وميي
حع  العالمي ن(( عم صلم )) ج لل وجييل " عييز الله سوى ما وهو عا سييوى مييا كيي

صي عالم فهو الله ّفم حس ةم لنه عالم و صل حقه على ع من وعل جل خال مل فإ شيييء كيي
قيال: " ذليك، وغي ر وعزته وحكمته وقدرته الله وحدانية على تدل آية فيه
صع اللييه سييوى ميا وهو عالم )) جمع العالمي ن ر ب ذلك((  حميي حج لختلف و

صلم يقل لم " يعني أنواعه " بالييياء أنييواعه، لختلف بالعالمين؛ أتى بل العا
لبا والنون صقلء قائل: هل قال " فإن للعقلء تغلي حع ... العقلء؟ غي ر أو أكث ر ال
بييالتوقف؟ قييول فييي مييا أكث ر العقلء أكث ر, غي ر قولن: العقلء الن عندنا
لذا... بتوقف؟ شيء في ما أقول نعم؟ تجييزم ل كنييت إذا متوقييف أنا قل  إ
ةل فيييه يكييون حييتى متوقييف قييل إن قلنييا فيقييال: إن نعييم، ثييالث؟ قييو

تحييية ركعييتين صلوا جلستم؟ اللي أنتم جماعة يا ركعتين العقلء{ صليتوا
ون وربميا دلييل إليى أكث ر. يحتا ج قيل: العقلء }إن المسجد حليه يك من دلي أ

قت(قال:  وسلم عليه الله صلى النبي نط نق السماء  أ يح دط ؛ أن لها و قئحح حت
هع أو للححه قائم ملك وفيه إل منها أصابع أربع محوضع قم ن ما راكحح
قجد أو صميين تحتهييا ممييا أوسييع سييماء كييل عظيمة واسعة  والسماء) سا ف

حصي السييابعة السييماء فييي المعمييور الييبيت عظيييم، شيء هذا هؤلء؟ يح
حله بل يدخ حدون ل ملك ألف سبعون الملئكة من يوم ك حصييي صميين إليه يعو يح
بل اليام قلنييا: العقلء هذا إلى رأينا فإذا ملك، ألف بسبعين يض ربه يوم وك
صث ر، صث ر العقلء أك ع رنا وإن هؤلء، يحصي صمن أك قلنييا: الرض فييي مييا إلى نظ



ح ر صث ر العقلء غي لل الم راد أن التقدي ر هذا فعلى أك الرض فييي صمن حن ريد أن مث
منييه ص ب نقييول: إ ّفليي حفهم العقلء حغ من والحاصييل لشيي ر كييان إن العقلء تغلييي ب أ

حبيوا أكيث ر العقلء ّفل حغ حتهيم، ف ص ر عث صك ّفلي ب أكيث ر العقلء قلنيا: غيي ر وإن طيي ب حل حفغ
عحت بك كأني أنت؟ العقلء ص ر مل ب الشيء بعض س صغ حي ّفيز ليس صمن ..  صم بم

ي..:  تش ريفالطال ب
حفهم نعم : ؟الشيخ ص ر ح ب حيال كيل علييى صح، حلش كيان إن الن العقلء تغليي
صث ر العقلء حتهم، أك (( طي ب العقلء، فلش رف أكث ر العقلء غي ر كان إن فلكث ر

))  العالمي ن ر ب ذلك
وليييس " يعنييي )) "( جعييل) مسييتأنف رواسححي فيها وجعلقال: (( 
لفا صلق) والعج ب على معطو صخ منيه ( حلة علييى عطفييه يجيوز يقيول: " ول أ حصي

من المؤلييف إليييه ذهيي ب مييا " هييذا الجنبي للفاصل الذي قييوله: (وجعييل) أ
علنييا ه إذا أننييا شييك ول مسييتأنف لفا جع صن لمييا، الكلم يكيين لييم مسييتأ حظ منت
من المؤلف قال ما خلف على أنه والصوا ب خلييق علييى (جعل) معطوفة أ

صل يومين في الرض خلق بالذي يعني الجنييبي والفاصل رواسي فيها وجع
حض ر ل هنا مما ي منه إ لقا يض ر ل أ ب ر؛ ل أنييه وإمييا بييه، قيل كما مطل حضيي منييه ي فييي ل

حم الكلم مضمون من فالصوا ب واحد، والكل على قوله: (وجعل) معطوفة أ
" (( رواسييي، فيهييا وجعييل يييومين فييي الرض خلييق (خلييق) أي: بالييذي

لل رواسي فيها وجعل حميين هييي هييل (جعييل) هنييا " أول ثييوابت )) جبييا
حمل اليجاد؟ أفعال حمن أو التصيي ر أفعال صد يحت رواسييي فيها المعنى: وأوج

حمل مي ر أي التصييي ر أفعييال من تكون أن ويحت ل والمعنيى رواسيي فيهيا صصي
حلف ن قلنا إذا يختلف، الع را ب لكن يخت حصي ب صيارت التصييي ر أفعيال م تن

لل تنص ب صارت اليجاد أفعال من قلنا وإذا مفعولين لدا، مفعييو وقييول واحيي
من الله رحمه " أفادنا ثوابت المؤلف: " جبال ةة أ لموصييوف (رواسي) صف

لل محذوف فيهييا (وجعييل ثوابت، و(رواسي) بمعنى رواسي، والتقدي ر: جبا
صف أن يجوز رواسي) هل صذ ندا كثي ر وهو نعم المنعوت؟ حيح ج

حعوت حمن وما ععت المن من حقل وال حجوز     حع حفه ي عذ بل النعت وفي ح حق صي
حث ر المنعوت وفي أي  لعييا )) أي سابغات اعمل أن((  يك سييابغات، درو

حف علينييا، ميي ر )) كمييا الصحالحات عملحوا((  كثي ر ة المهم المنعييوت صحييذ
من كثي ر؛ صد ل موجييود, (( وهييو بالنعت بايش؟ تكون والصفة الصفة المقصو
مي ر  يعني... فوق، حمن ال رواسي هذ ه )) أي فحوقها م ن رواسييي، فيهييا ص

م نوقوله: ((  والمج رور، الجار والثاني رواسي هو الول المفعول نعم؟
حبه فحوقها حميين تكييون قييد ال رواسييي عظيمة، فائد ة لها الكلمة لهذ ه )) انت



يكيون يعني أسفل من تكون قد كذلك؟ أليس فوق، حمن تكون وقد أسفل
لل ّفسييي قواعد الرض في يحف ر مث ص ر قييال: ميين هنييا لكيين راسييية وتكييون حت

حنهييا ال رواسييي هذ ه ظهور الولى لفوائد: الفائد ة وذلك فوقها؛ للنيياس وبيا
ح رفوا حتى كانت إذا إل رواسي تكون ل وربما وجل، عز الله حكمة بذلك يع
لء فييوق ميين من علييى بنييا حدور الرض أ صفييظ حييتى تيي صنهييا، تح حز ليييا: هييذ ه توا ثان

حء فييي المنييافع حميين فيها حصل فوق حمن كانت إذا ال رواسي عر العواصييف صد
حجأ ئ وفي ةء المل ح روف هو كما كثي ر شي ص رف وكما المغارات في مع حميين حيعيي

حدو ج الجبال سفوح حروؤوس الجبال وخ صجد ل صنوابت من الجبال و هذ ه لول تو
صعات، صف لثا: أنها الم رت حج ب وثال حفع أن تو حصييل حييتى بشييد ة المطييار ميا ه تند ت

صي إلى حض لة أرا من تع رفييون لنكييم للنبات؛ صالح صخات الرض بعييض أ حب مييا سيي
صياض وبعضها خي ر فيها حبت حر عن صزل فإذا حت حمها على الجبال هذ ه على الماء ن صم ق

حجها وعلى حدو صل حخ صز صل حتى عظيمة بشد ة الرض إلى ن حص اللييه أراد ما إلى ي
صله، لعا إيصا من وراب حم في أ صم صد ة المعييادن حميين الجبييال حق ّفييي فييي ممييا أكييث ر الج
ضلنا((قييال:  ولهذا السفلى الرض حز )) شححديد بححأس فيححه الحديححد  وأن
صنا ه عل حم حمن أنز صم من العلميياء يقييول ولهييذا الجبال حق الييذي الحديييد يقولييون: إ
صمم حمن يكون مييا هييذا السييفل، من يكون الذي من وأقوى أعلى الجبال حق
حمه من المهييم أكييث ر، نعلمه ل وما نعل فائييد ة لهييا فوقهييا) صييار (ميين كلميية أ

فوائد. أربع الن منها ذك رنا عظيمة
) بكييث ر ة) فيهححا وبارك فحوقها م ن رواسي فيها  وجعل(("  طي ب
صم ومييا الرض فييي أي فيها " بارع ك والض روع والزروع الميا ه صظيي ب ركييات أع
ب ركييات ميين وغي رهييا والمعييادن والنهييار والشييجار الييزروع حميين الرض

ح روع وقول الرض، لضيي ح روع يعنييي المؤلف: ال من البهييائم حضيي كلمييا البهييائم ل
صعت حب لرهييا ازداد ال ربيييع ميين شيي ممييل وميين صد صأ حجييد يت من ي لت الرض فييي أ ب ركييا
والحشيي رات والبهائم والسباع والوحوش والموات الحياء حملت عظيمة

لضا سعة وكانت والدميين، الييذين الحييياء هييؤلء الن فيهييا، ما كث ر ة مع أي
عون الناس كان لو الرض ظه ر على صي عح صت الن إلى ي عي صأ ل را ل ر لعا أم حش لبا ب عع وصيي
لتا الرض الله جعل لكن لء كفا لتا أحيا ب ركاتها. من وهذ ه وأموا
ندر((  مدر) قييال أقحواتهححا فيهححا وق مسييم )) (قيي فيهححا((  المؤلييف: " ق

صر آخ ر ه " إلى والبهائم )) للناس أقحواتها مد مدر القوات فيها صق حمن يقول: ق
مدر التقسيم، وهو التقدي ر حل ولم القوات ق صع حقوت يج ححد جان ب في ال من وا
ل ب في كان لو الرض، مق الرض من واحد جان صش ل را النيياس علييى هييذا ل كييثي

ّفدر لو كذلك؟ أليس لل حق من مث ع ر ب في إل تكون ل القوات أ فكييف الكي ر ة غي



حعيش حعيش كيف بالعكس أو الش رق أهل ي حل ي منييه الغيي ر ب أهيي مدر، لك صقيي ثييم حم
مدر ه لة من ق حلح ل مييا الراضي هذ ه في جعل أخ رى ناحي الراضييي فييي يصيي

حميين والعكييس الخ رى صدل أن أجييل الحكميية:  صبييا حتي القييوات النيياس يت فيييأ
الراضييي إلييى يييذهبون القييوت ميين النييوع هذا عندهم ليس الذين الناس

صنه القوت هذا فيها اللي حبو في العكس، وكذلك منه الخالية الرض إلى يجل
حثي ر ميا الرض مين الجهييات بعض لل لكين والعنيي ب النخييل فييه يك حقي فيييه ي

ميات حض عم صح لضا وفيه وأشباهها، ال الزراعيية أهييل حمن لست أنا كثي ر ة أشياء أي
حلح كثي ر ة أشياء في لكن عص صع أن أجل حمن مكان دون مكان في ت صق التبييادل ي
ع ر ب الناس بين مض حله: في الحكمة حمن وهذا ال رزق ابتغاء الرض في وال قييو
)). أقحواتها فيها وقدر(( 
وما الجعل )) أي أيام أربعة((  )) تمام  في)) " (( أيام أربعة في(( 

ص ر حك علييق كييان " إذا والربعيياء الثلثيياء ييوم فيي معه حذ الحييد أولهيا الرض خ
والربعيياء الثلثيياء البيياقي؟ يكييون ميياذا أيييام أربعيية قال: فييي ثم والثنين
حكون صقت الرض فت حل صر حخ ّفد حق أيام. أربعة في القوات فيها و

مءتعالى: ((  الله قال صدر علييى )) "  منصييو ب للسححائلي ن سحوا أي المصيي
حت صو لء الربعيية اسييت بقييوله: (اسييتوت " فأفادنييا تنقييص ول تزيييد ل اسييتوا

من لء استواء) أ حله: (منصو ب مصدر اسم سوا لوز؛ المصدر) فيه على فقو صج ت
صدر إذا لننا لن القاعييد ة؛ علييى يستقيم ل (استوى) فإنه قلنا: (سواء) مص

من القاعد ة صفق ما المصدر أ ععل وا حقهييا (استوى) ل وهنا ح روفه في الف تواف
صسواء) بل لذا يوافقها الذي ( مثيل مصييدر اسييم في(سواء) تكون (استواء) إ

ملم حليم والمصدر صك عك (استوى) والمصييدر هنا طي ب (كلم)، المصدر واسم صت
ةء) واسم صوا حت من (سييواء) المهييم مصدر (اس من قييوله: (سييواء) يعنييي أ هييذا أ

صة استوع ب الخلق حكن لم كلها الربع اليييام فييي بييل ثلثيية أو يييومين فييي ي
ّفلها، الربعة " الصييوا ب المصييدر علييى قوله: " منصو ب يكون هذا فعلى ك

ةل أنه يقال: على أن حت أي مطلق مفعو صو صت لء الربعيية اسيي حزيييد ل اسييتوا ول ت
حق )) عن للسائلي ن" ((  تنقص، ل " (للسائلين) هييذ ه فيها بما الرض خل
لنوا حظ صقة أنها ت ّفل صع ة ب هييي بل بسواء مت ة ب أي: هييذا محييذوف لخييب ر جييوا جييوا

بن المهم الكلمة هذ ه نحو أو للسائلين من قوله: (للسائلين) يفيد أ حكيي ر ما أ حذ
عن جوا ب صم صأل حل علق عن صس  سواء أيام أربعة في بأنها وأقواتها الرض خ

صد )) (ثم) أي السماء إل ى استحو ى ثم((  حق بع عل حدي ر الرض خ أقواتها وتق
أحييد " وهييذا السييماء إلييى المؤلييف: " قصييد السماء) قييال إلى (استوى
منها الجملة هذ ه في القولين صصييد بمعنييى أ لدا لكيين صق لل؛ قصيي من وذلييك كييام ل



لل حد حغ  ولما((تعييالى:  قييال كمييا الكمييال علييى (استوى) تيي حلحح نده ب يشحح و أ
حتحو ى من الثاني والقول )،) اس علييى) علييى (استوى إلى) بمعنى (استوى أ
صل أي السماء منييه أرجييح المؤلف سلكه الذي المعنى ولكن عليها، ع صد أ صصيي ق

ل ة السماء إلى حوي تامة بإراد صت حفيد لن ؛ةمس حت  (إلى) 


